
 

 

Sis economistes en representació del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya traslladen divuit 

qüestions d’interès als candidats i candidates de 
sis partits polítics  a les eleccions del 28A 

 
Ferran Bel (JxCat), José María Cano (C’s) ,Joan Capdevila (ERC) , Joan 
López Alegre (PP)  Mercè Perea (PSC-PSOE) i Gerardo Pisarello 
(Catalunya En Comú-Podem) han donat resposta a les divuit qüestions 
d’interès plantejades pels economistes 
 
Barcelona, 5 d’abril de 2019.- La seu del Col·legi d’Economistes de Catalunya 
(CEC)  a Barcelona ha acollit avui una taula rodona electoral, que mitjançant sis   
economistes en representació del Col·legi d’Economistes han traslladat  divuit   
qüestions d’interès als candidats i candidates de la circumscripció de Barcelona 
a les Eleccions Generals del proper 28 d’Abril. L’acte, que ha comptat amb 
representants de les sis candidatures que van obtenir representació 
parlamentària en la passada legislatura, s’ha celebrat amb la pretensió de 
conèixer les línies generals dels programes econòmics de les candidatures i 
per tal que els candidats se sotmetessin a les preguntes de Francesc 
Raventós, exdegà del Col·legi d’Economistes de Catalunya, Elisabet Bach, 
Vocal de la Junta de Govern del Col·legi d’Economistes de Catalunya, Lluis 
Bohigas, president de la Comissió d’economistes de la Salut, Jordi Caballé, 
catedràtic de la Universitat Autònoma de Barcelona,  Albert Carreras, catedràtic 
de la Universitat Pompeu Fabra, i Vicente Ortún, professor emèrit de la 
Universitat Pompeu Fabra. 
 
Els sis economistes han centrat les qüestions en diverses matèries d’interès 
econòmic com ara la natalitat, la immigració, l’emprenedoria, el pressupost 
públic, la competència fiscal entre comunitats, la pressió fiscal, el creixement 
del dèficit públic o el canvi climàtic, entre altres. Moderada per Víctor Bottini, la 
Taula Rodona Electoral ha comptat amb la benvinguda del degà del Col·legi 
d’Economistes, Anton Gasol, el qual ha reivindicat el CEC com un espai obert 
per debatre totes aquelles qüestions que esdevenen d’interès general.  
 
El debat ha comptat amb la participació del candidat de Junts per Catalunya, 
Ferran Bel el qual ha assegurat que el programa electoral en matèria 
econòmica de la seva formació apostarà per una economia innovadora i ha 
lamentat que els governs espanyols de les darreres legislatures hagin 
desmantellat les partides pressupostàries sobre Innovació i Desenvolupament. 
D’altra banda, Bel ha apostat per una reforma “integral” de la fiscalitat i del 
mercat laboral. El candidat de JxCat ha defensat una política econòmica que 
defensi les pimes i que combati la morositat i el frau fiscal. “Hem de fer una 
aposta per a que les nostres empreses tinguin millor finançament i una major 
capitalització”, ha clos Bel.  
Al seu torn, José María Cano, candidat de Ciutadans per a les Eleccions al 
Congrés dels Diputats del 28 d’abril, ha concretat que el programa econòmic de 
la formació taronja per als comicis gira entorn a tres pilars: l’educació, el mercat 
de treball i l’administració pública. Segons Cano, s’ha de realitzar un canvi del 



model del mercat laboral per aturar l’atur juvenil i reformar el model formatiu. 
Finalment, ha recalcat que, per tal de millorar la situació econòmica del país, 
cal una reforma de l’estructura de l’administració pública que permeti “retornar 
la confiança dels ciutadans”.  
 
Esquerra Republicana de Catalunya ha estat representada en el debat per 
Joan Capdevila, candidat a les llistes de la formació republicana per al 28A i 
portaveu del partit a Madrid en matèria econòmica. Capdevila ha identificat 
l’emprenedoria, la redistribució de la riquesa, la dignificació del mercat laboral i 
les pensions i el foment de la competitivitat productiva com els principals eixos 
de les propostes electorals d’ERC per als comicis. Segons Capdevila, les 
polítiques econòmiques han de considerar la revolució digital i els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS) com a eixos prioritaris.  
 
Joan López, candidat del Partit Popular per al 28 d’abril, ha assegurat que la 
seva formació s’oposa totalment a una nova càrrega fiscal i ha identificat la 
llibertat de mercat, la unitat de mercat, la llibertat d’empreses i la seguretat 
jurídica com els pilars del seu model econòmic. En aquest sentit, López ha fet 
esment a la “lleialtat institucional” com a element imprescindible per assolir 
estabilitat econòmica. Segons López, la “deslleialtat” de les institucions 
catalanes ha provocat que actualment el risc de recessió a Catalunya sigui 
“superior al de la resta de l’Estat”.  Finalment, López ha apostat per una rebaixa 
fiscal a les empreses.  
 
Seguidament, la candidata del PSC-PSOE, Mercè Perea, ha presentat el 
programa econòmic del partit socialista. Un programa que, segona Perea, té 
l’objectiu de crear un model econòmic productiu que permeti un estat del 
benestar “sòlid i robust”. “Espanya és el quart país més desigual de la Unió 
Europea”, ha lamentat Perea tot apostant per una reforma fiscal integral “amb 
un major caràcter progressiu”. En aquest sentit, Perea ha apostat per combatre 
el frau fiscal i treballar per la creació d’un mercat laboral que  permeti salaris 
dignes i que garanteixin les pensions.  
 
El candidat de Catalunya En Comú Podem i primer tinent alcalde de 
l’Ajuntament de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha clos la ronda d’intervencions. 
Pisarello ha reivindicat la fiscalitat progressiva com una mesura que recull la 
Constitució Espanyola i ha apostat per virar cap a una economia més 
equitativa, justa i sostenible. “Necessitem una inversió molt forta en I+D que 
permeti crear un model econòmic alternatiu i més eficient”, ha assegurat 
Pisarello, tot advertint que aconseguir-ho suposa enfrontar-se a “interessos 
massa consolidats”. Finalment, Pisarello ha remarcat que els instruments de 
crèdit públic “poden ser bons” com a alternatives al sector bancari privat.  
 
El Col·legi d'Economistes de Catalunya, que compta amb més de 8.000 
col·legiats i més de 2.000 societats i despatxos vinculats dedicats 
professionalment a les diferents vessants de l'economia i l'empresa, està 
considerat com una institució que, a través de l'organització d'activitats i serveis 
molt diversos, es configura com un centre de formació i reciclatge dels 
professionals i com un fòrum d'opinió obert a la societat en general. 
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